
EERSTE WIJZIGING CAR-UWO GEMEENTE MARUM

 

 
gelet op de ledenbrieven van het LOGA nummers 16/003, 16/007 en 16/008;

gelet op het bepaalde in artikel 125, lid 2 van de Ambtenarenwet;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum;

besluiten vast te stellen de EERSTE WIJZIGING CAR-UWO GEMEENTE MARUM

1.De bedragen in de artikelen 18.1.5, lid 1 en 18.1.7, lid 2, 3 en 4 te wijzigen waarna de leden in deze

artikelen komen te luiden:

Artikel 18.1.5
1.De tegemoetkoming in verhuiskosten kan slechts bestaan uit:

a. een bedrag voor de kosten van transport van de bagage en van de inboedel van de betrokkene

en zijn gezinsleden naar de nieuwe woning, waaronder begrepen de kosten van het in- en uitpakken

van breekbare zaken;

b. een bedrag voor dubbele woonkosten, gelijk aan de noodzakelijk te maken kosten, met een

maximum van € 310,51 per maand met dien verstande dat de tegemoetkoming ten hoogste voor

vier maanden wordt verleend;

c. een bedrag voor alle andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten, met een maximum

van € 6.209,70.

Artikel 18.1.7 Hoogte tegemoetkoming
1. De vergoeding die plaatsvindt op basis van het eerste lid is, voor dat deel dat gebruik wordt ge-

maakt van de trein, gemaximeerd op het bedrag van € 3.984,00 per jaar.

2. De betrokkene die met de trein reist en van de woning of het pension met het ander (aansluitend)

openbaar vervoer naar het eerst mogelijke station kan reizen, maar van dit openbaar vervoer

geen gebruik maakt en in plaats daarvan met eigen vervoer naar dat station reist, ontvangt een

tegemoetkoming van € 103,78.

3. De tegemoetkoming in reiskosten bedoeld in artikel 18.1.6, eerste en vierde lid is indien het college

de plaats van tewerkstelling van een betrokkene heeft aangewezen als een plaats van tewerkstelling

die niet door openbaar vervoer is te bereiken, of indien de betrokkene hoort tot een aangegeven

groep voor wie de plaats van tewerkstelling vanwege de opgedragen werktijden niet per openbaar

vervoer is te bereiken, € 0,17 per kilometer met een maximum van 20 kilometer enkele reis.

2. Aan artikel 2.4 een nieuw vijfde en zesde lid toe te voegen die komen te luiden:

Artikel 2.4 Duur van de aanstelling
1. Voor de ambtenaar die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, geldt de aanstelling als aanstel-

ling voor onbepaalde tijd vanaf de dag waarop:

a. de aanstellingen in tijdelijke dienst elkaar met tussenpozen van niet meer dan zes maanden

hebben opgevolgd en een periode van 48 maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben

overschreden;

b. meer dan zes aanstellingen in tijdelijke dienst elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen

van niet meer dan zes maanden.

2. Voor de vaststelling of de bedoelde periode of het aantal opvolgende aanstellingen is overschreden,

worden alleen de aanstellingen in tijdelijke dienst in aanmerking genomen die zijn aangegaan na

het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

3. Artikel 2.7 te wijzigen waarna dit artikel komt te luiden:

Artikel 2.7 Aanpassing arbeidsduur
1 Overeenkomstig de Wet flexibel werken heeft een persoon die is aangesteld als ambtenaar of

met wie een arbeidsovereenkomst is aangegaan, het recht de formele arbeidsduur per week te

verminderen of de formele arbeidsduur per week uit te breiden tot het aantal uur van een volledige

betrekking, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich hiertegen verzetten.

2 Overeenkomstig de Wet flexibel werken heeft een persoon die is aangesteld als ambtenaar of

met wie een arbeidsovereenkomst is aangegaan, het recht de werktijden aan te passen, tenzij

zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich hiertegen verzetten.

3 Overeenkomstig de Wet flexibel werken kan een persoon die is aangesteld als ambtenaar of met

wie een arbeidsovereenkomst is aangegaan het college verzoeken tot aanpassing van zijn arbeids-

plaats.
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4 De bepaling in lid 1 geldt niet voor de ambtenaar of de persoon met wie een arbeidsovereenkomst

is aangegaan die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

4. Aan artikel 8:2a een nieuw tweede lid toe te voegen, onder vernummering van de huidige tekst

tot lid 1. Het nieuwe artikel 8:2a komt daarmee als volgt te luiden:

Artikel 8:2a
1 De aanstelling of arbeidsovereenkomst van de medewerker die na het bereiken van de AOW-ge-

rechtigde leeftijd in dienst is getreden van de gemeente, alsmede de aanstelling of arbeidsover-

eenkomst als bedoeld in artikel 8:2, lid 3 wordt beëindigd wanneer een van de partijen dat wen-

selijk acht. Hierbij wordt een opzegtermijn van één maand in acht genomen.

2 In afwijking van lid 1 geldt in geval van ziekte een opzegtermijn van 13 weken.

5. In artikel 1:1 de onderdelen s, t, kk en ll te laten vervallen.

6. Artikel 1:1, onderdeel rr te wijzigen waarna dit onderdeel komt te luiden:

Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen
rr. salaristoelagen: de in paragraaf 3 van hoofdstuk 3 genoemde toelagen te weten: de functione-

ringstoelage, de waarnemingstoelage, de toelage onregelmatige dienst, de buitendagvenstertoe-

lage, de toelage beschikbaarheidsdienst, de inconveniententoelage, de arbeidsmarkttoelage, de

garantietoelage en de afbouwtoelage, die aan de medewerker zijn toegekend. Deze werden tot 1

januari 2016 tot de bezoldiging gerekend. Voor de medewerker in dienst vóór 1 januari 2016, geldt

de Toelage Overgangsrecht (TOR) op grond van hoofdstuk 3, paragraaf 6, ook als een salaristoe-

lage.

7. Artikel 1:2, lid 1 te wijzigen waarna dit lid komt te luiden:

Artikel 1:2:1
1 Op de ambtenaar met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan, zijn artikel

3.11, 3.13, 3.25 3.26 en de hoofdstukken 17 en 18 niet van toepassing.

8. Artikel 2:7a, lid 2, te wijzigen waarna dit onderdeel komt te luiden:

Artikel 2:7a
2. Bij een verruiming van de arbeidsduur geldt dat:

1 de verruiming van de arbeidsduur plaatsvindt gedurende een vooraf te bepalen periode;

2 het salaris evenredig wordt verhoogd;

3 de vakantieduur evenredig wordt verhoogd;

4 de pensioenopbouw evenredig wordt verhoogd;

5 de minimum vakantietoelage als bedoeld in artikel 6:3, tweede lid evenredig wordt verhoogd;

6 de minimale eindejaarsuitkering als bedoeld in artikel 3:18a, eerste lid evenredig wordt verhoogd;

7 instemming van de ambtenaar is vereist;

8 artikel 4a:2 in de bepaalde periode niet van toepassing is.

9. Paragraaf 6 van hoofdstuk 3 te laten vervallen en artikel 3.27 toe te voegen aan hoofdstuk 3. Dit

artikel komt te luiden:

3. 27 Overgangsrecht hoofdstuk 3 met toelichting per 1 januari 2016

1. Garantietoelagen en afbouwtoelagen die uiterlijk op 31 december 2015 zijn ingegaan worden

gecontinueerd onder de voorwaarden waaronder ze zijn toegekend.

Toelichting

1a Bestaande garantietoelage en afbouwtoelagen
Hiermee hebben LOGA-partijen bedoeld dat toelagen – ongeacht de benaming – die naast het salaris

structureel onderdeel uitmaken van het vaste inkomen van de betreffende ambtenaar en van oorsprong

bedoeld zijn om een terugval in salaris of emolumenten en toelagen – niet zijnde onkostenvergoedingen

– op te vangen, niet vervallen bij invoering van het nieuwe hoofdstuk 3. De toelage is met andere

woorden onderdeel van het salaris en mag daarom niet worden meegenomen in de toelage overgangs-

recht H3 (hierna: TOR) zoals geregeld in dit overgangsrecht.

Deze toelagen wordt gecontinueerd na invoering van hoofdstuk 3 per 1 januari 2016 en vinden vanaf

dat moment hun grondslag in artikel 3:15. 'Onder de voorwaarden waaronder ze zijn toegekend' geeft

aan dat de afspraken die golden bij toekenning (indexatie, duur, afbouw) ook na

1 januari 2016 van toepassing blijven.

1b. Tijdelijke toelage met schriftelijke overeengekomen einddatum
Een tijdelijke toelage die niet langer kan worden gebaseerd op een rechtsgrond omdat hij niet voorkomt

in hoofdstuk 3 of een toelage met een hogere grondslag en die niet te kwalificeren is als de garantie-

toelage zoals in punt 1a bedoeld, maar die zich ook niet leent om te worden opgenomen in de TOR,

kan eveneens worden voortgezet volgens de condities zoals die golden op het moment dat de toelage

werd vastgesteld. Voorwaarde is dat de toelage tijdelijk is en dat de einddatum of gebeurtenis tijdens

welke de tijdelijke toelage wordt betaald schriftelijk is vastgelegd in een besluit.
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Een voorbeeld hiervan is een lager leidinggevende toelage zoals sommige gemeenten die kennen: in

afwachting van een verwachte stap in de carrière wordt aan een medewerker die kan doorgroeien naar

een managementfunctie een toelage gegeven voor maximaal 4 jaar. Deze toelage kent hoofdstuk 3

niet. Opname in de TOR zou er toe leiden dat deze evident als tijdelijk bedoelde toelage eeuwig in een

TOR wordt vervat. Dus tijdelijke toelagen met een schriftelijk vastgelegde einddatum lopen gewoon

door conform de afspraken en tot de vastgelegde einddatum.

2 Het brandweerpersoneel bij de veiligheidsregio's wordt uitgezonderd van het nieuwe beloningshoofd-

stuk met uitzondering van het IKB, tenzij in het overleg van de Brandweerkamer met de vakbonden

anders wordt besloten.

3.Lokale financiële arbeidsvoorwaarden die op al het personeel binnen een gemeente worden toegepast

op 31 december 2015 en die zijn opgenomen in de lokale bezoldigingsverordening of rechtspositiere-

geling, vervallen voor het personeel dat vanaf 1 januari 2016 in dienst komt. Voor het zittende personeel

wordt deze omgezet in een vast bedrag: de toelage overgangsrecht H3 (jaarbedrag) deel 1.

Toelichting
Lokale arbeidsvoorwaarden vervallen voor zover ze niet terugkeren in hoofdstuk 3, conform de formu-

lering in hoofdstuk 3.

4. Voor alle overige financiële arbeidsvoorwaarden die in de lokale bezoldigingsverordening of

rechtspositieregeling zijn opgenomen (en dus bij de invoering van hoofdstuk 3 nog bestaan) en

die per 1 januari 2016 vervallen of dan in hoogte wijzigen, wordt op basis van het refertejaar 2014

(roosters, overwerk, en alle andere relevante factoren) voor elke medewerker die het betreft be-

paald:

a. hoe hoog het bedrag is dat de medewerker aan toelagen zou ontvangen volgens de bij overgang

geldende regels voor toelagen/vergoedingen;

b. hoe hoog het bedrag is dat de medewerker aan toelagen zou ontvangen volgens de nieuwe sys-

tematiek.

Het verschil vormt de toelage overgangsrecht H3 (jaarbedrag) deel 2.

Toelichting
Werkgevers waarbij tot 1 januari 2016 de grondslag van de vakantietoelage meer beloningselementen

(inclusief emolumenten) omvat dan het salaris en de toegekende salaristoelagen, moeten bij het vast-

stellen van de TOR rekening houden met het volgende. Als het daarbij gaat om beloningselementen,

die met de introductie van hoofdstuk 3 komen te vervallen of die worden verlaagd, dienen de betreffende

bedragen bij wijze van nadeelcompensatie vóór opname in de TOR met 8% te worden verhoogd.

In de onderdelen 3 en 4 is een berekeningsmethode vastgelegd die recht doet aan het uitgangspunt

dat het nieuwe hoofdstuk 3 geen bezuinigingsmaatregel is. Medewerkers worden gecompenseerd voor

een eventuele teruggang in beloning. Behoudens de garantie bedoeld in artikel 1 van het overgangsrecht

en de tijdelijke toelagen met een schriftelijk overeengekomen einddatum is daarom afgesproken om

medewerkers die al in dienst waren voor 1 januari 2016 te compenseren met een TOR. Behoudens afkoop

of vermindering van de aanstellingsomvang, blijft de aanspraak op een TOR gedurende het dienstverband

ongewijzigd bestaan.

De TOR is in twee delen geknipt, maar het gaat niet om twee verschillende soorten toelagen. De TOR

1 en de TOR 2 zijn feitelijk twee stappen die men in de tijd achter elkaar zet om te bepalen wat de TOR

voor de medewerker is. De TOR 1 is een vast beloningselement dat iedereen in een gemeente ontvangt,

bijvoorbeeld een extra eindejaarsuitkering of een PGB. De TOR 2 is lastiger te bepalen, omdat deze

voor iedereen verschillend zal zijn. Niet iedereen ontvangt elke toelage of toeslag of vergoeding die in

de lokale bezoldigingsverordening is opgenomen. En niet iedereen werkt in eenzelfde dienst of rooster.

Om de TOR 2 te kunnen bepalen is afgesproken 2014 als refertejaar te gebruiken. De reden daarvoor

is dat 2014 een recent afgesloten jaar is. Voor een heel jaar is duidelijk wat aan onregelmatige diensten,

beschikbaarheidsdiensten en overwerk is gedeclareerd/ontvangen op basis van de in 2014 geldende

(lokale) regels.

De in 2014 gewerkte roosters worden fictief gekoppeld aan de toeslagen van het nieuwe hoofdstuk 3.

Vervolgens wordt het eindbedrag vergeleken met het bedrag dat aan toeslagen is betaald in 2014. Is

er een negatief verschil, dan wordt daarmee de TOR 2 gevuld.

Geen roosters
Als de werkgever over 2014 geen rooster of werkpatroon kan reproduceren heeft de berekening aan

de hand van een refertejaar geen zin. Daarom is in het LOGA afgesproken dat ook een andere rekenwijze

kan worden toegepast die wordt gebaseerd op het werkpatroon/roosters voor 2016, uitgaande van het

gegeven dat de roosters en werkpatronen niet wijzigen door invoering van hoofdstuk 3. Op basis van

het rooster 2016 wordt voor bepaling van de TOR dit rooster berekend met de toelagepercentages uit

2014 en die in 2016. Het verschil bepaalt de hoogte van de TOR. Het gaat hierbij om ingeroosterd werk,

hetzij beloond met de ORT hetzij met een overwerktoelage als de gemeente daarvoor kiest hetzij om

ingeroosterde beschikbaarheidsdiensten.

Overwerk Het LOGA heeft ook afgesproken dat gemeenten die bezig zijn om het overwerk terug te

dringen, doordat bijvoorbeeld de nieuwe werktijdregeling wordt geïmplementeerd, de oude percentages

van de oude regeling kunnen worden toegepast voor medewerkers die in dienst zijn op 31 december

2015. Voor nieuwe medewerkers gelden de percentages uit hoofdstuk 3. Als het slechts om een hele
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kleine groep medewerkers gaat die bovendien zeer weinig overwerkt, kan dit alternatief passend zijn.

Weliswaar bestaan er dan twee systemen van overwerkpercentages naast elkaar, maar voorkomen

wordt dat door opname van het oude overwerkpatroon, (zoals dat gold in refertejaar 2014), een TOR 2

ontstaat die niet nodig is.

5.Als 2014 geen representatief jaar is door langdurige ziekte (langer dan twee maanden), langdurig

onbetaald verlof, extreem veel overwerk of andere redenen wordt in onderling overleg

een ander representatief refertetijdvak vastgesteld.

Deze bepaling geeft ruimte om tot een andere referteperiode te komen als de bovengenoemde berekening

tot een niet representatief beeld leidt. Als medewerkers bijvoorbeeld in 2014 extreem veel hebben

overgewerkt, dan wordt de TOR in verhouding te hoog. Een uitzondering die alleen in een bepaalde

periode gold, wordt dan met andere woorden de norm. Dat is niet de bedoeling van het overgangsrecht.

De term 'ander representatief refertetijdvak' mag ruimer worden geïnterpreteerd dan strikt als kalender-

tijdvak. Het gaat erom een geschikte berekeningswijze vast te stellen mits die recht doet aan het uit-

gangspunt dat medewerkers er door invoering van hoofdstuk 3 niet op achteruitgaan.

Met 'onderling overleg' wordt gedoeld op individueel overleg met de medewerker en in bijzondere

gevallen op overleg in het GO. Dat laatste is het geval als het om patronen gaat en een groep van me-

dewerkers in gelijke omstandigheden is betrokken. Datzelfde geldt als door bijvoorbeeld een reorgani-

satie of gewijzigde werktijdenregelingen het onmogelijk is om de roosters van 2014 te reproduceren.

5.Deel 1 en deel 2 worden bij elkaar opgeteld. Dit is de toelage overgangsrecht H3. Dit bedrag stijgt

niet mee met de loonontwikkelingen.

Toelichting
De TOR 1 en de TOR 2 worden opgeteld. Als de TOR 1 leidt tot een positief verschil van Euro 300 per

jaar, maar de TOR 2 –omdat bijvoorbeeld de toeslagen ORT van het nieuwe hoofdstuk 3 hoger zijn dan

de vigerende lokale toeslagen- tot een negatief verschil van € 200 dan is de TOR: Euro 300 + (-Euro 200)

= Euro 100-.

De TOR is een nominaal bedrag en geldt voor de betreffende medewerker als een salaristoelage. De

TOR telt mee voor de vaststelling van de vakantietoelage en is onderdeel van de pensioengrondslag.

De TOR telt niet mee bij de berekening van de eindejaarsuitkering en de levensloopbijdrage.

6.Er zijn geen anticumulatiebepalingen.

Toelichting
Met deze afspraak wordt gedoeld op de situatie waardoor het inkomen van de medewerker na invoering

van het nieuwe hoofdstuk 3 stijgt, bijvoorbeeld door promotie of een nieuw rooster met een hogere

ORT. De inkomensstijging wordt niet verrekend met de TOR van de medewerker.

7.Deze toelage overgangsrecht H3 is een vast jaarbedrag dat een keer per jaar wordt uitbetaald in de

maand december.

Toelichting
De hoofdregel is dat de TOR eenmaal per jaar in de maand december wordt uitbetaald. Voorstelbaar

is dat niet een gewenste situatie is, bijvoorbeeld omdat de TOR een hoog bedrag is, en een maandelijkse

uitbetaling, of een uitbetaling per kwartaal, beter past. Daarom is (zie hieronder punt 13) afgesproken

dat lokaal andere afspraken kunnen worden gemaakt. Het LOGA heeft niet bepaald met wie deze afspra-

ken worden gemaakt. Uitgangspunt is echter dat als het om groepen medewerkers gaat het GO ge-

sprekspartner is. Betreft het een enkeling of een kleine groep dan kunnen deze afspraken ook individueel

worden gemaakt.

8.De toelage overgangsrecht H3 moet minimaal €120 op jaarbasis zijn. Indien deze toelage lager is,

wordt deze afgekocht met een eenmalig bedrag ter waarde van vijf jaar.

Toelichting
Het bedrag van € 120 geldt bij een fulltime dienstverband. Bij deeltijd wordt het bedrag naar rato ver-

laagd.

9. Als een dienstverband in de loop van een kalenderjaar eindigt, dan wordt de toelage overgangs-

recht H3 naar rato uitgekeerd.

10. Als een dienstverband in omvang verkleind wordt, dan daalt de toelage overgangsrecht H3 naar

rato.

Toelichting
Als de aanstelling in uren wordt teruggebracht, daalt de TOR naar rato. De TOR daalt niet als men ou-

derschapsverlof geniet of ziek is.

11.Vergroten van de aanstellingsomvang ná 31 december 2015 heeft geen effect.

Toelichting
De TOR volgt de duur en de omvang van de aanstelling in principe naar rato, behalve ingeval van ver-

groting van de aanstelling. Dan geldt de TOR niet wordt verhoogd.

12.Lokaal mogen aanvullende afspraken over afkoop, uitruil of betaling in termijnen gemaakt worden.

Toelichting
Zie punt 8.

13.Er is apart overgangsrecht voor personeel van gemeenten die op 31 december 2015 een lokale regeling

hebben met bepalingen over de ambtsjubileumgratificatie die positief afwijken van het nieuwe artikel
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3:19. Medewerkers die binnen vijf jaar van verval van de lokale regeling (dus uiterlijk 31 december 2020)

recht zouden hebben op een ambtsjubileumgratificatie als de lokale regeling niet was vervallen, krijgen

de ambtsjubileumgratificatie op basis van de lokale regeling die op 31 december 2015 verviel. Het gaat

hierbij om de datum van het ambtsjubileum en de hoogte van de ambtsjubileumgratificatie. De gemeente

legt dit recht vast bij de overgang naar het nieuwe hoofdstuk 3.

Toelichting
De ambtsjubileumgratificatie kent een eigen overgangsbepaling. Het betreft de afspraak dat medewerkers

die uiterlijk op 31 december 2020 recht hebben op een ambtsjubileumgratificatie op grond van de oude

regeling van de gemeente, deze ambtsjubileumgratificatie ontvangen conform die oude regeling. Dat

betekent ook dat de in die regeling vastgestelde criteria gelden voor de bepaling of het relevante aantal

jaren is behaald. De gemeente moet dit recht vastleggen. Hoe de gemeente dit doet is niet bepaald.

Betreft het een kleine groep, dan kan het op individueel niveau. Makkelijker is op in een voetnoot bij

het betreffende artikel in hoofdstuk 3 de oude regeling op te nemen.

10.Artikel 4:9, lid 5 te wijzigen, waarna dit lid komt te luiden:

Artikel 4:9
5. In geval van ontslag op grond van artikel 8:3, 8:6, 8:7, 8:8, of 8:10 wordt de ambtenaar in de gele-

genheid gesteld om voorafgaand aan het ontslag het resterende opgebouwde verloftegoed op

te nemen. Indien dit niet mogelijk is, wordt het niet opgenomen opgebouwde verloftegoed uitbe-

taald ingevolge het bepaalde in het tiende lid.

11. Hoofdstuk 5a te laten vervallen.

12 Artikel 6.2.1, lid 6 te laten vervallen.

13.Artikel 6:2:6, lid 3 te wijzigen waarna dit lid komt te luiden:

Artikel 6:2:6
3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid geldt met dien verstande, dat de ambtenaar in enig ka-

lenderjaar nimmer meer vakantie-uren kan opnemen dan anderhalf maal het hem bij of krachtens

artikel 6:2, lid 1 toekomende aantal uren tenzij op een desbetreffend verzoek van de ambtenaar

uitdrukkelijk anders is beslist.

14. Artikel 6:4, lid 4 te wijzigen, waarna dit lid komt te luiden:

Artikel 6:4
4. In de situatie dat er tijdens de non-activiteit elders pensioen wordt opgebouwd, is het verhaal van

de premie voor de voorwaardelijke inkoop gelijk aan de bijdrage die voor de ambtenaar is ver-

schuldigd.

15. Artikel 6:4:5a, lid 2 te wijzigen waarna dit lid komt te luiden:

Artikel 6:4:5a
2. Gedurende de periode van het verlof is het verhaal van de pensioenpremies en premie voor de

voorwaardelijke inkoop gelijk aan het bedrag van de premies en de bijdrage die voor de ambtenaar

zijn verschuldigd. Bij deeltijd verlof wordt het verhaal naar rato vastgesteld. Het verhaal is, voor

wat betreft de pensioenpremies, niet aan de orde in het geval dat het verlof voor ten hoogste drie

maanden is verleend.

16. Artikel 6:5:4 te wijzigen waarna dit artikel komt te luiden:

Artikel 6:5:4 Opbouw vakantie en vakantietoelage
1. De duur van de vakantie van de ambtenaar die ouderschapsverlof geniet, wordt verminderd naar

evenredigheid van de omvang van het ouderschapsverlof.

2. De opbouw van de vakantietoelage van de ambtenaar die ouderschapsverlof geniet vindt plaats

op basis van de salarisbetaling, die tijdens dit ouderschapsverlof wordt uitbetaald.

17. Artikel 6:10, lid 4 te wijzigen waarna dit lid komt te luiden:

Artikel 6:10 Aanspraken tijdens het verlof
4. Gedurende de periode van het verlof is het verhaal van de pensioenpremies en premie voor de

voorwaardelijke inkoop gelijk aan het bedrag van de premies en de bijdrage die voor de ambtenaar

zijn verschuldigd. Bij deeltijd verlof wordt het verhaal naar rato vastgesteld. Het verhaal is, voor

wat betreft de pensioenpremies, niet aan de orde in het geval dat het verlof voor ten hoogste drie

maanden is verleend.

18. Artikel 6a:7, lid 1 te wijzigen waarna dit lid komt te luiden:

Artikel 6a:7 Levensloopbijdrage
1. De ambtenaar die geboren is na 31 december 1949 heeft recht op een levensloopbijdrage ten

bedrage van 1,5% van het voor hem in een kalenderjaar geldende salaris op jaarbasis. De bijdrage

bedraagt bij een volledig dienstverband minimaal € 400,00.
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Bij een deeltijd betrekking wordt dit bedrag naar rato vastgesteld. De levensloopbijdrage wordt

tevens uitgekeerd aan ambtenaren die zijn geboren voor of op 31 december 1949 en die geen

recht hebben op een uitkering zoals bedoeld in hoofdstuk 5a.

19. Artikel 7:1, lid 1 te wijzigen, waarna dit lid komt te luiden:

Artikel 7:1
1 In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

passende arbeid: alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de ambtenaar is

berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet

van hem kan worden gevergd;

a

b werkzaamheden in het kader van de re-integratie: toonvormende arbeid, die specifiek gericht

is op terugkeer in de eigen dan wel passende arbeid waarover afspraken zijn vastgelegd in

het plan van aanpak bedoeld in artikel 7:9, derde lid;

c scholing in het kader van de re-integratie: scholing die gericht is op terugkeer in de eigen

dan wel passende arbeid waarover afspraken zijn vastgelegd in het plan van aanpak bedoeld

in artikel 7:9, derde lid;

d arbeidsongeschiktheid in en door de dienst: arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of gebreken

die in overwegende mate haar oorzaak vindt in:

• de aard van de opgedragen werkzaamheden of in de bijzondere omstandigheden

waaronder deze moesten worden verricht of;

• in een dienstongeval verband houdende met de aard van de opgedragen werkzaam-

heden of de bijzondere omstandigheden waarin deze werkzaamheden moesten worden

verricht; en die niet aan schuld of nalatigheid van de ambtenaar is te wijten;

e restverdiencapaciteit: het door UWV vast te stellen inkomen dat de ambtenaar met zijn

vaardigheden en bekwaamheden, gelet op zijn beperkingen, nog kan verdienen;

f arbodienst: een dienst als bedoeld in artikel 17, eerste lid van de Arbeidsomstandighedenwet;

g inactieve: de oud-ambtenaar met een WW-uitkering, aanvullende uitkering, nawettelijke

uitkering, WAO-uitkering, WIA-uitkering of wachtgelduitkering, die direct voorafgaand aan

de uitkering in dienst was van een gemeente;

h postactieve: de oud-ambtenaar met een uitkering functioneel leeftijdsontslag, ouderdoms-

pensioen van het ABP of ABP keuzepensioen, die direct voorafgaand aan deze uitkering of

dit pensioen in dienst was van een gemeente of inactieve was.

20. Artikel 7.2.6, lid 1 te wijzigen waarna dit lid komt te luiden:

Artikel 7:2:6 Buitendienststelling
1. Indien bij een onderzoek, bedoeld in artikel 7:2:5 blijkt van een zodanige lichamelijke of geestelijke

toestand van de ambtenaar, dat naar het oordeel van de arbodienst de belangen van de ambtenaar,

die van de dienst of van bij de dienstuitoefening betrokken derden zich tegen voortzetting van

zijn werkzaamheden verzetten, wordt de ambtenaar door het college buiten dienst gesteld.

21. Artikel 7:24a te laten vervallen.

22. Artikel 7:25 te laten vervallen.

23. Artikel 8:2 te wijzigen waarna het artikel komt te luiden:

Artikel 8:2 Ontslag wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd
1 De ambtenaar wordt eervol ontslag verleend met ingang van de dag waarop hij de AOW-gerech-

tigde leeftijd bereikt.

2 Het college kan in bijzondere gevallen, indien de ambtenaar hiermede instemt, van het bepaalde

in het eerste lid afwijken.

24. Artikel 8:11 te laten vervallen.

25. Artikel 8:11:1 te laten vervallen.

26. Hoofdstuk 9 te laten vervallen.

27. Artikel 9b:2, onderdeel e te laten vervallen waarna het artikel komt te luiden:

Artikel 9b:2 Begripsbepalingen
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a bezoldiging: de optelsom van:

het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onderdeel b;i

ii de vakantie-uitkering;

iii de eindejaarsuitkering;

iv de functioneringstoelage;

v de waarnemingstoelage, en
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vi de in de lokale bezoldigingsverordening genoemde andere toelagen en emolumenten, voor

zover die aan de ambtenaar zijn toegekend, met uitzondering van de levensloopbijdrage

bedoeld in artikel 9e:8 en 9e:9, berekend over een periode van 12 maanden onmiddellijk

voorafgaande aan de datum, die voortvloeit uit de toepassing van artikel 9b:4, artikel 9b:20,

artikel 9b:25, zesde lid artikel 9b:26, artikel 9b:47 en artikel 9b:52. De bezoldiging wordt, met

uitzondering van de bezoldiging bedoeld in artikel 9b:20 en 9b:25, na deze datum geïndexeerd

met de generieke salarisverhoging, zoals deze in de gemeentelijke sector wordt overeenge-

komen. Indien verlofopname door de ambtenaar in deze 12 maanden heeft geleid tot een

wijziging van de feitelijke uitbetaling van de bezoldiging genoemd in artikel 3:1, tweede lid

onderdeel c, werkt die wijziging door in de bezoldiging;

b bezwarende functie: een betrekking met een hoge belasting door het frequent draaien van piket

of het werken in roosterdiensten en deelname aan daaruit voortvloeiende werkzaamheden in de

uitruk met als gevolg een verhoogde kans op gezondheidsklachten;

c dienstjaren voor brandweerpersoneel: de jaren in dienst van een gemeentelijk beroepsbrandweer-

korps, de jaren werkzaam als buschauffeur of trambestuurder bij het stadsvervoer, mits dit een

functie was, die op dat moment recht gaf op functioneel leeftijdsontslag en de jaren als vrijwilliger

bij de brandweer, mits het om jaren gaat waarin daadwerkelijk en regelmatig in de uitruk is ingezet

en men niet tegelijkertijd een aanstelling had als beroepsbrandweer. Bij twijfel over het aantal

dienstjaren als vrijwilliger dient de ambtenaar aannemelijk te maken hoeveel jaren hij als vrijwil-

liger is ingezet;

d dienstjaren voor ambulancepersoneel: de jaren werkzaam bij een gemeentelijke ambulancedienst,

de jaren werkzaam bij een ambulancedienst van een ziekenhuis of bij een ambulancedienst in de

particuliere sector en de jaren werkzaam als buschauffeur of trambestuurder bij het stadsvervoer,

mits dit een functie was, die op dat moment recht gaf op functioneel leeftijdsontslag;

e niet-bezwarende functie: een functie die niet valt onder de definitie van onderdeel b;

f tweede loopbaan: iedere functie binnen de organisatie van de gemeente of buiten de organisatie

van de gemeente die, in het kader van het loopbaanplan, volgt op de bezwarende functie;

g onbezoldigd volledig verlof: verlof voor de formele arbeidsduur per week, zonder behoud van

bezoldiging.

28. Artikel 9b:12, lid 1 en 2 te wijzigen waarna deze leden komen te luiden:

Artikel 9b:12 Premieverdeling bij pensioenopbouw tijdens onbezoldigd volledig verlof
1 Wanneer de periode van het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:11, eerste lid langer

is dan drie jaar, is vanaf dat moment het verhaal van de pensioenpremies en premie voor de

voorwaardelijke inkoop gelijk aan het bedrag van de premies en de bijdragen die voor de ambtenaar

zijn verschuldigd.

2 Wanneer de periode van het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:11, tweede lid

langer is dan twee jaar, is vanaf dat moment het verhaal van de pensioenpremies en premie voor

de voorwaardelijke inkoop gelijk aan het bedrag van de premies en de bijdragen die voor de

ambtenaar zijn verschuldigd.

29. Artikel 9b:36, lid 1 en 2 te wijzigen, waarna de leden komen te luiden:

Artikel 9b:36 Premieverdeling bij pensioenopbouw tijdens onbezoldigd volledig verlof
1 Wanneer de periode van het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:35, eerste lid langer

is dan drie jaar, is vanaf dat moment het verhaal van de pensioenpremies en de premie voor de

voorwaardelijke inkoop gelijk aan het bedrag van de premies en de bijdragen die voor de ambtenaar

zijn verschuldigd.

2 Wanneer de periode van het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:35, tweede lid

langer is dan twee jaar, is vanaf dat moment het verhaal van de pensioenpremies en de premie

voor de voorwaardelijke inkoop gelijk aan het bedrag van de premies en de bijdragen die voor

de ambtenaar zijn verschuldigd.

30. Paragraaf 4 van hoofdstuk 9b te laten vervallen inclusief titel.

31. Artikel 9b:52 te laten vervallen, inclusief koptekst.

32. Artikel 9b:52a te laten vervallen, inclusief koptekst.

33. Artikel 9b:53 te laten vervallen, inclusief koptekst.

34. Artikel 10d:39 te wijzigen, waarna het artikel komt te luiden:

Artikel 10d:39
1 In afwijking van artikel 10d:32 is de duur van de na-wettelijke uitkering voor de ambtenaar die:

op 1 juli 2008 20 dienstjaren of meer had in de gemeentelijke sector, ena

b ontslagen wordt binnen 10 jaar na 1 juli 2008 gelijk aan (0,25 + (0,195 + 0,015 * (X- 21)) * (X

- Y) - (X-18) / 12 -2) jaar, met dien verstande dat de factor (X-18) gemaximeerd wordt op 38.
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Factor X staat hierbij voor de leeftijd in hele jaren op de dag van ontslag; factor Y voor de

indiensttreedleeftijd in de gemeentelijke sector.

35. Artikel 18:1:1, lid 1, onderdeel f te wijzigen waarna onderdeel komt te luiden:

Artikel 18:1:1 Begripsomschrijvingen
f. berekeningsbasis: het twaalfvoud van het salaris per maand inclusief eventuele salaristoelage(n),

dan wel hetgeen daarmede overeenkomt ingeval dat artikel niet op hem van toepassing is - die

betrokkene geniet op het berekeningstijdstip, vermeerderd met de aanspraak op de vakantie-uit-

kering en in voorkomende gevallen vermeerderd met:

1 genoten wachtgeld of uitkering krachtens hoofdstuk 10 of 11 of een genoten werkloosheidsuitkering

krachtens de WW en eventueel hoofdstuk 10a;

2 genoten herplaatsingstoelage hoofdstuk 12 van het pensioenreglement;

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan en werkt terug tot 1 januari 2016 voor

de

artikelen 1 tot en met 4. De artikelen 5 tot en met 35 treden op 1 april 2016 in werking.

Marum, 5 april 2016

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

(J.A. Jellema) (H. Kosmeijer)
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